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เยอืนญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมมรดกโลกวดันํ้าใส ชอ้ปป้ิงถนนสายกานํ้า  

วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดั สกัการะศาลเจา้ฮาโกเน่             

เลอืกซ้ือสินคา้แบรนดด์งัทัว่โลกท่ี โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต 

นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม ทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ ชมวดัทองคินคะคุจ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สุดคุม้...เดินทางครั้งเดียว เท่ียวครบทุก HILIGHT 

พิเศษ!!อิ่มอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 
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เดินทาง 21-25, 26-30 มิถุนายน 2559 

ราคาเพียง  39,900  บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

 
 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

20.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

เคานเ์ตอร ์R เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

22.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL728 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

วนัที่สอง คนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ – ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจ ิ – นาโกยา่ – นาโกยา่ 

สเตชัน่ 
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 06.30 น.   เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วดัคิโยมิส ึหรือวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของ

การประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณ

เนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรับ

ระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตัว ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุ

เก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่ง

ความรํา่รวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ 

ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้ม

กบัวิหารของวดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มนํ้าศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมา

จากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 

 

จากน้ันเดินตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 

ท่ีระลึก เก่ียวกับญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิม

หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสูตร

ดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ 

หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊ กตาเ กียวโต 

สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  

เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจําชาติ

อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของ

ท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน้ําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก 

อีกมากมาย นานาชนิด จากน้ันนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้
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 ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืช

พรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่าเป็น ทูต

สวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพ

จิ้ งจอก ท่ีมีจาํนวนมากมาย แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลกัษณข์อง

ศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาว

ถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอก

ของเรือ่งว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 

      

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ี

พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.

2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม 

ใหท่้านไดด่ื้มดํา่กบัความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่ง

งดงาม จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ นาโงยา่ สเตชัน่ 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้กับรา้นคา้กว่า  200 รา้นอีกทั้งยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท่้านได้

เลือกทาน ** 

พกัที่ โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม นาโกยา่ – อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ – ศาลเจา้ฮาโกเน่                

ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท – อาบนํ้าแรธ่รรมชาต ิทานขาปูยกัษไ์ม่อั้น  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Golden Route Osaka 5D-JL-W12 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ผ่านชม ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบท่ี

เพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ัน จากน้ันนําท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาใน

การล่อง 10 นาที) กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึง

ไดก้่อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่

ทะเลสาบ  

 นําท่านสักการะ ศาลเจา้ฮาโกเน่  ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของ

ทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก สงัเกตุง่ายๆคือจะมีเสารโ์ทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ 

และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาล

เจา้น้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยูท่่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมี

หมอกปกคลุมไปทัว่ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวม

สินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงั

ไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษที่มี

ขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ  

หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํ

ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่สี ่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์- EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ท่ีบานสะพรัง่เหมือนพรมสีม่วงในฤดูรอ้นท่ีดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่งเต็มอ่ิม สามารถชมความงามและ

สมัผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรใ์นทุ่งสีม่วง ซ่ึงโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอรจ์ะเร่ิมบาน

ในชว่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้

ท่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศ

ญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โตเกียว นําท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้

นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือ

เคร่ืองรางของขลังไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี 

ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ 

และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน 

กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ้น ญ่ีปุ่น Made In Japan  แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้

คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
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นําท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิดได้

จากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองสาํอาง ต่างๆ กนัท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย อาทิ 

มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอน

เนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบ

รนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, 

CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  วดันารติะ – ชอ้ปป้ิงอิออน – สนามบินนารติะ – กรุงเทพฯ 
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 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

จากน้ันนําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้ับความศรทัธา

อยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสน

เพื่อขอพรจากหลวงพอ่ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้ง

สินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือของฝาก

ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว

สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยงตาม

อธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

18.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

************************************* 

 

อตัราค่าบริการ 
  

 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 
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  2-3 ท่าน (เด็กอายไุม่เกิน12ปี) (เด็กอายไุม่เกิน12ปี)  

21-25 มิถุนายน 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

26-30 มิถุนายน 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 
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 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 
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 1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  
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ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


